
Ö RETMENLER N 2016 YILI L Ç  STE E BA LI YER DE T RME 
DUYURUSU 

Bakanlõ õmõza ba lõ e itim kurumlarõnda görevli ö retmenlerin 2016 yõlõ il içi iste e ba lõ yer 

de i tirme i lemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayõlõ Resmî Gazete’de yayõmlanarak 

yürürlü e giren Millî E itim Bakanlõ õ Ö retmen Atama ve Yer De i tirme Yönetmeli i 

do rultusunda a a õda belirtilen açõklamalar çerçevesinde yapõlacaktõr. 

l içi iste e ba lõ yer de i tirmelere; 

1- Zorunlu çalõ ma yükümlülü ü olmayan, zorunlu çalõ ma yükümlülü ünü tamamlayan, 

zorunlu çalõ ma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan ö retmenler ile 

sa lõk ve e  durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalõ ma yükümlülü ü ertelenecek 

ö retmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarõyla bulunduklarõ e itim kurumunda en az 3 yõllõk 

çalõ ma süresini tamamlayanlar, il içinde yer de i tirme iste inde bulunabilecektir. 

2- Zorunlu çalõ ma yükümlüsü ö retmenlerden; 

a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarõndaki e itim kurumlarõnda adaylõk dâhil 3 yõl görev yapanlar,  

b) 4, 5 ve 6’ncõ hizmet alanlarõndaki e itim kurumlarõnda görev yapanlardan bulunduklarõ 

e itim kurumunda 3 yõllõk çalõ ma süresini tamamlayanlar, 

c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarõndaki e itim kurumlarõnda görev yapanlardan ba vurularõn 

son günü itibarõyla adaylõ õ kaldõrõlmõ  olanlar 3 yõllõk çalõ ma süresi artõ aranmadan, 

istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalõ ma yükümlülü ü öngörülen e itim kurumlarõna yer 

de i tirme iste inde bulunabilecektir. 

3-Zorunlu çalõ ma yükümlüsü ö retmenlerden 30 Eylül 2016 tarihi itibarõyla zorunlu çalõ ma 

yükümlü ünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet 

alanlarõndaki e itim kurumlarõna yer de i ikli i iste inde bulunabilecektir. 

4- Üç yõllõk sürenin hesabõnda ö retmenin; 

a) Kadrosunun bulundu u e itim kurumunda sözle meli ö retmen veya asker ö retmen 

olarak geçirdi i süreler dâhil, fiilen ö retmen olarak geçirdi i süreler ile di er e itim 

kurumlarõnda ders okutmak üzere ya da e itim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildi i 

süreler, 

b) Hizmetin gere i olarak il içinde veya iller arasõnda yer de i ikli i yapõlanlardan yargõ 

kararõ gere ince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet 

süreleri, 

c) Görevli olduklarõ e itim kurumunun dönü türülmesi, kapanmasõ, e itim kurumunda norm 

kadro fazlasõ olmalarõ veya hizmetin gere i ve çe itli nedenlere ba lõ olarak idari tasarrufla 

istekleri do rultusunda ya da resen görev yerleri de i tirilen ö retmenlerin bulunduklarõ 

e itim kurumlarõnda ve daha önceki e itim kurumlarõnda geçen hizmet süreleri birlikte 

de erlendirilecektir. 



5- l içi yer de i ikli ine ba vuracak ö retmenlerin hizmet puanlarõ, 26 Mayõs 2016 tarihi 

dikkate alõnarak belirlenecektir. 

6- Halen görev yaptõklarõ e itim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlasõ olan ö retmenler 

ile e itim kurumlarõnda ikinci görev kapsamõnda yönetici olarak görev yapmakta olanlardan 

yöneticili e devam etmek istemeyenler, 3 yõllõk çalõ ma artõ aranmaksõzõn yer de i tirme 

iste inde bulunabilecektir.  

7- Bakanlõk veya di er kamu kurum ve kurulu larõnda görevlendirilen ö retmenler, 

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer de i tirme iste inde bulunamayacaktõr; ancak, 

kadrolarõnõn bulundu u e itim kurumuna dönen ö retmenlerden kadrolarõnõn oldu u e itim 

kurumunda en az 3 yõllõk çalõ ma süresini tamamlayanlar, il içi yer de i ikli i iste inde 

bulunabilecektir. 

8- Ba vurular, elektronik ortamda alõnacaktõr. Ba vurular, sõrasõyla e itim kurumu müdürlü ü, 

ilçe ve il millî e itim müdürlüklerince onaylandõktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu 

birimlerin herhangi biri tarafõndan onaylanmayan ba vurular geçersiz sayõlacaktõr. 

9- Yer de i tirme i  ve i lemleri ile ba vurularõn onaylanmasõndan veya reddedilmesinden 

sõrasõyla e itim kurumu, ilçe ve il millî e itim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu 

olacaktõr. 

10- l içinde yer de i tirme ba vurusunda bulunan ö retmenlerden görev yaptõ õ il/ilçe 

dõ õnda bulunanlar, her türlü ileti im aracõyla kadrosunun bulundu u e itim kurumu 

müdürlü ünü bilgilendirmek suretiyle ba vurularõnõn onaylanmasõnõ isteyecek; e itim kurumu 

yöneticileri de süresi içinde ba vurularõ onaylayacaktõr. Elektronik Ba vuru Formlarõnõn 

çõktõsõ, formu onaylayan e itim kurumu müdürlüklerince ba vurusu onaylanan ö retmenlere 

daha sonra imzalattõrõlacaktõr.  

11- l içinde iste e ba lõ yer de i tiren ö retmenler, aynõ dönemde iller arasõnda iste e ba lõ 

yer de i tirme ba vurusunda bulunamayacaktõr. Ancak bunlardan, il içinde yer de i ikli i 

yapõldõktan sonra mazeretleri olu anlar, mazeret durumundan yer de i tirme iste inde 

bulunabilecektir. Ba vuru yaparken ö retmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmalarõ 

gerekmektedir. 

12- Yer de i tirme iste inde bulunacak ö retmenler; Elektronik Ba vuru Formuna 

yansõtõlacak kimlik, ö renim, Bakanlõk atama alanõ, hizmet süresi, hizmet puanõ ve benzeri 

bilgilerini ba vuru yapmadan önce MEBB S e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek 

yanlõ  ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalõ olarak e itim kurumu, ilçe ve il 

millî e itim müdürlüklerinden talep edecektir. 

13- Yurt dõ õnda görevlendirilenler ile aylõksõz izinli olan ö retmenlerden yurt dõ õ görev 

süresi veya aylõksõz izinlerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sona erece ini belgelendirenler, 

di er artlarõ da ta õmalarõ kaydõyla yer de i tirme ba vurusunda bulunabilecektir. Yer 

de i ikli i gerçekle tirilen ö retmenlerden en geç 30 Eylül 2016 tarihi itibarõyla görevine 

ba lamayanlarõn atamalarõ il millî e itim müdürlüklerince iptal edilecektir. 



14- l içinde soru turma sonucu görev yeri de i tirilen ö retmenlerin hizmet süresinin 

hesabõnda, daha önce görevli olduklarõ e itim kurumlarõnda geçen hizmetleri de dikkate 

alõnacaktõr. Ancak bu durumdaki ö retmenler, 3 yõl geçmeden daha önce görev yaptõklarõ 

e itim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer de i tirme iste inde bulunamayacaktõr. 

15- Ba vuru süresi içinde ö retmenler, görevli olduklarõ e itim kurumuna ya da kadrolarõnõn 

bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlü üne dilekçe vermek suretiyle yer de i tirme 

ba vurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.  

16- Ö retmenler, il içi yer de i ikli i ba vurularõnda en çok 40 e itim kurumu tercih 

edebilecektir.  

17- Bili im Teknolojileri alan ö retmenlerinden “Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri 

Ö retmenli i”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “ statistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 

“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bili im Sistemleri Bölümü” ve 

“Bilgi Teknolojileri” mezunlarõ, mesleki ve teknik ortaö retim kurumlarõnõ tercih 

edemeyecektir. 

18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan ö retmenleri ile spor liseleri ve güzel 

sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden e itimi alan ö retmenleri aynõ tür e itim 

kurumlarõnõ isteyebilecekleri gibi di er e itim kurumlarõnõ da tercih edebilecektir. 

19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dõ õndaki e itim kurumlarõnda görevli görsel 

sanatlar, müzik ve beden e itimi alan ö retmenlerinden daha önce ilgili mevzuatõna göre spor 

liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmõ  olanlar, ayrõldõklarõ tarihten itibaren aradan be  

yõldan fazla süre geçmemi  olmasõ artõyla bu e itim kurumlarõnõ tercih edebilecektir. 

20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dõ õndaki e itim kurumlarõnda görevli 

ö retmenlerden ba vurunun son günü itibarõyla Bakanlõk kadrolarõnda adaylõk dâhil en az üç 

yõl ö retmenlik yapmõ  olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir. 

21- Ö retmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev 

yapmõ  olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat 

merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde di er e itim kurumlarõnõ da tercih 

edebilecektir. 

22- Do rudan Bakanlõk merkez te kilâtõna ba lõ e itim kurumlarõnda görev yapan 

ö retmenler, istemeleri halinde il içi yer de i tirme iste inde bulunabilecektir. 

23- l içi yer de i tirmeler, hizmet puanõ üstünlü üne göre ö retmenlerin tercihleri de dikkate 

alõnarak valiliklerce yapõlacaktõr. Hizmet puanõnõn e itli i hâlinde sõrasõyla; ö retmenlikteki 

hizmet süresi daha fazla olana, ö retmenli e daha önce ba layana öncelik verilecek; e itli in 

devamõ hâlinde ise atanacak ö retmen bilgisayar kurasõyla belirlenecektir. 

 

 



24- l içi iste e ba lõ yer de i tirme kapsamõnda görev yeri de i tirilen ö retmenlerin yer 

de i tirme i lemleri iptal edilmeyecektir. Ö retmenlerin, ba vuru yaparken bu hususu göz 

önünde bulundurmalarõ gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer de i tirmeleri 

gerçekle tirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarõndan biri 

olu anlarõn atamalarõ, görev yerlerinden ayrõlmamõ  olmalarõ kaydõyla iptal edilebilecektir. 

Atamasõ iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarõnda norm kadro bulunmayanlar, il 

içindeki di er e itim kurumlarõnda alanlarõnda bo  bulunan norm kadrolara valiliklerce 

atanacaktõr. 

25- l içi yer de i tirme ba vurularõ 20-26 Mayõs 2016 tarihleri arasõnda alõnacak; atamalar 

valiliklerce 6 Haziran 2016 tarihine kadar sonuçlandõrõlacak ve atamasõ yapõlanlarõn ili ik 

kesme i lemleri 17 Haziran 2016 tarihinden itibaren ba latõlacaktõr. 

26- Yer de i tirme ba vurularõna ili kin tereddütler öncelikle il millî e itim müdürlüklerince 

giderilecek; bu ekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlõ a bildirilecektir. Yukarõda 

belirtilen açõklamalarda yer almayan hususlarda Millî E itim Bakanlõ õ Ö retmen Atama ve 

Yer De i tirme Yönetmeli i hükümleri esas alõnacaktõr. 

nsan Kaynaklarõ Genel Müdürlü ü 

 


